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Abstract:  

Tourism is an important economic sectors in countries with touts its components 

such as transport, tourism services, hotels and others. So tourism is still received 

widespread attention from many responsible and overseeing the economic and social 

development processes ...; Because of its ability to the positive stimulus to other sectors 

to achieve the targeted development purposes We are trying in this paper diagnose the 

tourism sector in Algeria and Tunisia through exposure to the most important 

components of the tourist offer and tourism demand in both countries through a number 

of tourists and tourism revenue. We determined that the tourism sector in Algeria faces 

significant constraints, including lack of investment in infrastructure and basic services, 

and the tourism sector needs to develop a long-term view to be part of the process of 

economic development when compared to Tunisia. 
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 :ملخص
  السياحية اخلدمات كالنقل،  مقوماهتا  بكل  دولة  ألي  بالنسبة  اهلامة االقتصادية القطاعات  من  السياحة تعترب

 عمليات على واملشرفة املسؤولة اجلهات من ثريك  عند الواسع االهتمام لقىت  السياحة زالت اللذلك  .وغريها  الفندقية والطاقة

 .املستهدفة التنمية أغراض لتحقيق أخرى لقطاعات االجيايب التحفيز على قدرة من له ملا ؛…واالجتماعية االقتصادية التنمية
 و السياحي  مكونات العرض ألهم التعرض خالل من ئر وتونساجلزا يف السياحي القطاع تشخيص البحث هذا يف وحناول

 يف السياحة قطاعوتوصلنا اىل أن . حجم الطلب السياحي يف كال الدولتني واملتمثلة يف عدد السياح وااليرادات السياحة
 طويلة نظرة إىل السياحة قطاع رتطوي وحيتاج األساسية، واخلدمات التحتية البنية يف االستثمارات قلة منها بريةك قيود يواجهاجلزائر 

 .عند مقارنتها بتونس االقتصادية التنمية عملية من جزء تكون األجل
 العرض السياحي، الطلب السياحي، اجلزائر، تونس :الكلمات المفتاحية

 jel :L83 رموز
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 المقدمة
الدول سواء أن  من كثري اقتصاديات ليهاع وتقوم اليوم، عامل يف كبرية بأمهية تتمتع اليت االقتصادية األنشطة أحد السياحة

كانت املتقدمة أو النامية، وقد تزايد االهتمام هبا يف السنوات االخرية لتشابكها مع العديد من القطاعات االقتصادية واألنشطة 
دفع النمو االقتصادي ومن ويعترب قطاع السياحة أحد أهم القطاعات املعول عليها للمسامهة يف ... االجتماعية والثقافية وتنمية البيئة

والبعيد مثة حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة، بالنظر إىل العوائد املالية الكبرية اليت ميكن أن يوفرها يف األمدين املتوسط 
كثري من الدول يف هذه وملا يوفره من فرص خللق الثروة والتخفيف من حدة الكثري من املشاكل االقتصادية واالجتماعية، وقد وجدت ال

بديال اسرتاتيجيا الستغالل مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن االعتماد على مصادر الثروة ( السياحة)الصناعة 
 .الناضبة

 بإمكانيات  فهي تزخر املتوسط، األبيض البحر حوض مستوى على هلا نظري ال سياحية طاقات على وتونس اجلزائر تتوفر

 القطاع أن غري .الكبري اجلنوب ويف والوسط، الساحل، مقاصد جذابة يف لتشكل للبالد، التارخيية و اجلغرافية  املكونات فيها تتزاوج حية سيا

 مبهامه اإلضطالع على قادرا ليكون السلطات، من قبل النظر إعادة تستدعي اليت اإلقتصادية املكونات من يزال ال اجلزائر يف السياحي

البرتول، مقارنتها بتونس اليت استطاعت الوصول اىل مستوى جيد  يف املتمثل البالد الوحيد ملداخيل املنبع خالفة على قادر خلد كمصدر
 :ويف هذا االطار ميكننا طرح االشكالية التالية. يف هذا القطاع

 ما هو واقع العرض والطلب السياحي في الجزائر وتونس؟
 :هذه الورقة البحثية اىل ثالث حماور ة، ارتأينا تقسيمولإلجابة على اإلشكالية املطروح

 العرض والطلب السياحي: احملور االول
 واقع العرض السياحي يف اجلزائر وتونس: احملور الثاين

 واقع الطلب السياحي يف اجلزائر وتونس: احملور الثالث

 العرض والطلب السياحي : المحور األول

 اإلطار النظري السياحة. أوال
جرت عدة حماوالت من قبل الباحثني العذاء تعريف موحد وشامل للسياحة وكل باحث ركز على جانب معني او : يف السياحةتعر 

على ظاهرة معينة منهم من ركز عليها كظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ومنهم من اعتربها على اساس تنمية العالقة الدولية 
 ...واالنسانية والثقافية

االقتصادية املباسرة وغري املباشرة الناجتة عن وصول زوار اىل اقليم أو دولة  -أي االنشطة–أهنا التفاعالت : "شراتنهوفنعرفها 
وهذا التعريف واضح " بعيدا عن موطنهم األصلي، واليت توفر اخلدمات اليت حيتاجون اليها وتشبع حاجياهتم املختلفة طوال فرتة اقامتهم

 i.االفتصادي، وهذا املعىن خيص الدول واحلكومات وبذلك فهو يعين هبا السياحة الدولة دون الداخلية فيه االعتناء باجلانب
 الي اجنبيا بلدا يدخل الذي الشخص هو السائح ان فقرر االجانب على السياحة سلط فقد" نورفال"اإلجنليزي الباحث أما

 فيه يقيم الذي البلد هذا يف ينفق والذي مستمرا منتظما عمال البلد ذاه يف العمل عدا او دائمة اقامة حمل البلد هذ اختاذ عدا غرض

 .iiآخر مكان يف كسبه ماال
 اهليئات من الباحثني، الكثري كتابات خالل من للسياحة احلديثة و املختلفة التعاريف من الكثري تعاقبت التعريفني هاذين بعد

 :هاأمه السياحية و االقتصادية خاصة الدولية و اإلقليمية
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 الوقت من معينة لفرتة املألوفة بيئته خارج مكان إىل املسافر أنشطة هي السياحة(: W.T.O)العاملية  السياحة منظمة تعريف

 . للراحة أو ألغراض أخرى انقطاع بغري سنة عن تزيد ال

 البشرية األنشطة  جمموعة هيف املتعة؛ أسفار إىل ينصرف لفظ عن عبارة السياحة(: A.I.T)للسياحة  الدولية األكادميية تعريف

 iii .األسفار من النوع هذا حتقيق على تعمل اليت
ألنه يلزم من االحتكك بني املشافرين وأهل البلد اليت " بأهنا التأثريات املتبادلة بني املسافرين وأهل بلد املقصد: "وعرفت أيضا

نافع ومنها ما هو ضار يف جماالت شىت كاجلانب االقتصادي،  يصل اليها املسافرين، حدوث تأثريات متبادلة بني الطرفني منها ما هو
 iv.....واالخالقي، والديين واملعريف

وعرفت بصفة عامة بأهنا نشاط يقوم به فرد أو جمموعة أفراد حيدث عنه انتقال من مكان اىل آخر أو من بلد اىل آخر بغرض 
لرتفيه، وينتج عنه االطالع على حضارات وثقافات أخرى واضافة أداء مهمة معينة أو زيارة مكان معني أو عدة أماكن أو بغرض ا
 .معلومات ومشاهدات عديدة وااللتقاء بشعوب وجنسيات متعددة

 :أهمية السياحة
 من الدول إيرادات تكوين يف هبا تشارك اليت النسبة ارتفاع اىل تشري القائمة التجارب الن للدولة الصعبة العملة توفري يف تساهم 

 صعبةال العملة
 كما الدوليني واالمن للسالم دويل عام راي تكوين اىل يؤدي مما العامل الشعوب يف بني والتفاهم التقارب حتقيق على تساعد 

 . العامل شعوب بني والرياضي والثقايف احلضاري التقارب يف تساهم

 دورا تلعب تؤدي اليت اخلدمات طريق نع الهنا ، الواحد اجملتمع داخل واحلضاري واالجتماعي الثقايف التكامل عملية حتقيق 

 vمنهم الشباب خاصة للسكان والسياسية والثقافية التنشئة االجتماعية يف هاما
 حملية بصناعات منطقة كل إذ ختص ، احمللية املنتجات على الطلب ازدياد طريق عن القومي الدخل زيادة إىل السياحة تؤدي 

 تعادل وقد بكميات نقدية تدفقات جلب على قادرة فالسياحة. viالواقع عليها الطلب ابلةملق وتطويرها تنميتها على وتعمل ، متميزة

 عن ال يبتعد الرقم ، فهذا7991عام  سياحة مداخيل من مليار  12.30من استفادت مثال فالنمسا احملروقات، خيل مدا تفوق

 .زائلة احملروقات ثروة العلم إن مع لسنة، احملروقات يف اجلزائر مداخيل
 إن السياحة حبيث .للدول والثقافية االقتصادية االجتماعية، على القطاعات املباشرة آلثارها نظرا أساسيا نشاطا السياحة تعترب 

 الصناعة مباشرة فهي غري او مباشرة بصورة السياحي القطاع يف العاملني إن عدد إىل تشري فاإلحصائيات التشغيل بفرص ثري نشاط
 مباشرة يعمل شخص كل إن إذ االجتماعية، و التنمية االقتصادية يف أساسيا دور هلا وأصبح ، العاملة يدال تشغيل حيث األوىل من
 vii .األخرى القطاعات يف مباشرة غري شخص بصورة 3,5بتشغيل  جديدة عمل فرص يشكل السياحة يف قطاع

 الفعليني واملتوقعني سواحها على السياحية املنطقة تعرضه و تقدمه ما بصيع السياحي العرض يتضمن: العرض السياحي. ثانيا
 بلد لزيارة األفراد على تؤثر قد والسلع اليت وكذالك اخلدمات والصناعية الطبيعية، التارخيية اجلذب عوامل السياحي العرض ويتضمن

 viii .آخر بلد عن وتفضيله معني

 : ixومن هذا التعريف السابق ميكن استنتاج العناصر التالية
خيتلف املنتج السياحي من سائح آلخر ويعرب عن جمموعة منافع حيصل : لسياحي من جمموعة منتجات سياحيةيتكون العرض ا .1

وما يرتبط بذلك من اقامة وتنقالت وخدمات ...(. دينية/ طبيعية/ أثرية)عليها السائح من خالل زيارته للموقع السياحية املختلفة 
 .أخرى كثرية كاخلدمات األمنية واملصرفية وغريها
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فاملنظمات احلكومية مثل هيئات تنشيط السياحة وما : تقدمي املنتجات السياحية من جانب املنظمات احلكومية واخلاصة .2
 ...يرتبط هبا من منظمات سياحية، أما  املنظمات اخلاصة مثل الفنادق ووكالء السفر والسياحة، ومراكز الصرافة، وشركات النقل

فالعرض السياحي من املنتجات السياحية يرتبط بفرتة زمنية معينة نظرا ألن حمتويات : معينة ارتباط العرض السياحي بفرتة زمنية .3
لذلك قد تتوافر منتجات سياحية معينة يف وقت معني، وقد ال تتوافر يف وقت . العرض من املنتجات ينكمش ويتزايد من فرتة الخرى

 ...آخر
أسعار يدفعها السائح، مظرا الرتباط العرض بعامل السعر، فمن يرتبط العرض السياحي ب: ارتباط العرض بأسعار معينة .4

املعروف أنه كلما زاد السعر زاد العرض من املنتجات السياحية والعكس صحيح، فكلما اخنفض السعر اخنفض العرض من املنتجات 
 .السياحية واملنتجات املساعدة هلا نظرا للعالقة الطردية اليت ترتبط بينهما

 : السياحي العرض تؤلف مبجموعها اليت والعناصر املكونات ميثل جدول يلي فيما: لسياحيمكونات العرض ا
 عناصر العرض السياحي: 10الجدول رقم 

 المكونات الجزئية للمقومات الفرعية الفرعية المقومات الرئيسية

 المقومات الطبيعية

 االرض -

 املناخ -

 املياه -

 النبايت الغطاء -

 الربية احلياة -

 الفريدة الطبيعي اجلمال مناطق -

 الفروقات-  العام الشكل - السطحية السمات - املساحة -  املوقع

 -البحريات –  االهنار-  اجلوفية املياه - الثلوج  -االمطار -احلرارية 
–الطيور-  الصيد حيوانات- البساتني -ت الغابا-  املائية املساقط

 مطورة غري-  مطورة– االمساك

 المقومات البشرية

 السكان -

 العمالة -

 الضيافة -

 اثالرت  -

 املعاصرة -

 التعليم كزرا م-  املهارة مستوى - الرغبة-  واملالمح السمات- االعداد-

 – االثار-  االمان-  االستغالل-  الود – االستعداد – املتخصص
 املهرجانات – املواسم– املناسبات- الدينية قدراامل- الفلكلور - التاريخ

 واملعرفة العلم كزرا م- 

ومات المق
 المساعدة

 العامة -

 املتخصصة  -
 الوسيطية -

 االيواء- العامة اخلدمات فقمرا-  التنقل سبل-  الوصول امكانية-

 الرتويح -واللهو التسلية – براوالش االطعام اجلماعي االيواء-  الفردي

 الوكالت- املتخصصة الصحاف - صحية رعاية - والرياضة

 وكالت–  الرمسية السياحة هيئات - التجارة غرف - املتخصصة
 كزرا م-  الشبابية اجلمعيات-السفر نوادي-  الرحالت منظمي-  السفر

 حمطات-  الداللة لوحات  - املسقفات-  املعارض-  االشاد

 السياحني واملرشدين االدالء- املماشي-  حةااالسرت 
، جملة محافظة النجف وامكانية تنشيط السياحة الدينية فيهاالعالقة بين العرض والطلب السياحي في الدباغ وآخرون،  علي حممد امساعيل: املصدر

 .878، ص 8002االدارة واالقتصاد، العدد الثاين والسبعون، 

 الطلب السياحي. ثالثا
 إقناء و سياحية، برحالت القيام يف الراغبني احملتملني الفاعلني و األفراد على انه جمموع  السياحي الطلب أن البعض يعرف

 املنتج على الطلب ويتأثر ،xطموحهم و رغباهتم و حاجياهتم إلشباع املقصودة يف الوجهة املعروضة السياحية دماتاخل و السلع
 : xiالسياحي بنوعني من العوامل
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 و التغري اىل العمل،امللل،احلاجة النفسية طبيعة مثل الفرد به يعيش الذي اليومي الروتني من اهلروب وتشمل: الدفع عوامل -
 .ديداجل عن البحث

 .يف األسواق العاملية السياحي املنتج ترويج دور يربز هنا و السياحية املواقع يف اجلذب نقاط وتشمل :اجلذب عوامل -
وقد أصبح أكثر من مليار  0991مليون سائح عام  4,834هذا وقد شهد الطلب السياحي العاملي ارتفاعا فبعدما كان 

 كل املوايل يوضح ذلكوالش. 5102مليون سائح سنة  0084سائح حوايل 
 يوضح عدد السياح الدوليين في العالم: 10الشكل رقم 

 الوحدة مليون سائح

 
 من اعداد الباحثتني بناء على احصائيات خمتلفة: املصدر

 :ويتميز الطلب السياحي ببعض السمات واخلصائص وهي
 و واإلجتماعية اإلقتصادية والعوامل لظروفا اجتاه شديدة حساسية ذو السياحي الطلب أن اخلاصية هذه وتعين: احلساسية .1

 إن ميكن و .بالضرورة سيتقلص الوجهات هذه إىل السياحي املد فإن .للسياحة املستقبلة الدول يف غريها السائدة و السياسية

 و املشاكل عن عيدب حميط يف املختلفة رغباته و حاجياته إشباع و الرتفيه و املتعة عن يبحث بطبعه السائح ألن متاما، منها ينسحب
 الطلب يقتل قد السياحية النشاطات و للتحركات املالئم غري السياحية الوجهات يف السياحي املناخ أن أي باهلدوء، يتسم القالقل،

 .كبرية سياحية مبقومات تتمتع كانت إن و حىت عليها، السياحي
 السياحي يف السوق السائدة املؤثرات و الظروف حنو علف رد إبداء و للتغري قابليته السياحي الطلب مبرونة ويقصد: املرونة .2

 الوافدة السياح مستويات يف البليغ األثر هلا املستقبلة للسياحة الدول يف السائدة اإلقتصادية والعوامل فالظروف اخلارجي، و الداخلي،

فكلما . xiiسياحية جتارب عن الباحثني داألفرا ودخل األسعار، يف التغري املرونة اجتاه عايل السياحي الطلب يعترب حيث إليها،
اخنفضت هذه األسعار اجته الطلب اىل االرتفاع والعكس صحيح أي كلما ارتفعت هذه اخلدمات اجته الطلب اىل االخنفاض، لذلك 

 xiii .جيب على الدول املستقبلة للسياحة دراسة مرونة الطلب السياحي وبني اخنفاض األسعار واتفاع الطلب

ملعروف أن الطلب على املنتج السياحي يتميز باملومسية وعدم االستمرارية طول العام، وختتلف املومسية من منطقة فمن ا :املومسية .3
ألخرى داخل نفس الدولة، كذلك ختتلف من دولة اىل اخرى، وان كانت بعض الدول مثل اململكة العربية السعودية يف اجتاهها حنو 

 لكي سياحي سوق كل يف السياحي الطلب على الرتاكيب هذه دراسة جيب ولذلك .xivالعام طول( العمرة)استمرارية السيحة الدينية 

.آلخر سوق سياحي من ختتلف قد أهنا خاصة و متوازن أساس على السياحية لتنميتها ختطط أن للسياح الدول املستقبلة تتمكن
xv
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ثري من احلاالت وخاصة الدول اليت متتلك أثار قدمية عدم سيادة املنافسة الصافية أو احتكار القلة يف السياحة يف ك: املنافسة .4
يصعب على الدول األخرى منافستها يف هذا اجملال أو الدول اليت متتلك مقومات سياحية من صنع اخلالق وهذا بدوره يصعب على 

 xvi .الدول املنافسة انتاج مثل هذه اخلدمات وهذا ما جيعل املنافسة صعبة جدا

 وإقتصادية، لظروف سياسية، نتيجة مستمر توسع يف ظاهرة أهنا يالحظ املعاصر عاملنا يف لسياحةا حلركة املتتبع :التوسع .5

 البلدان يف طبيعية كوارث أو مشاكل، و توترات تشهد الفرتات اليت تلك إستثنينا وإذا .قبل من ذكرها سبق خمتلفة وثقافية وإجتماعية،

 السياحة من أصبحت فقد3 وتسارعاته معدالته اختلفت وإن سنويا، مستمرة يادةوز  منو يف الطلب السياحي فإن للسياحة، املستضيفة

 xvii .املتقدمة اجملتمعات يف منهم األثرياء إىل إضافة البسطاء املواطنني حقوق

 واقع العرض في الجزائر وتونس: المحور الثاني

عديد من الرحالة الذين زاروا اجلزائر وكتبوا عنها، ، أن الالجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز: يف مؤلفه" عبد اهلل ركييب"يؤكد 
: يف كتابه R.U.C. Bodlley:  ، وكذلك(9111-9191) رحلة في ربوع األوراس: يف كتابه Simon Hilton: أمثال

 بأهنا اجلزائر وصفو الذين الغرب الكتاب وغريهم منالجزائر على حقيقتها، : يف كتابه M.D. Stot، و (9111)ريح الصحراء 
 .xviiiنادرة حتفة و ثقايف و حضاري فسيفساء

 شرقا اجلزائر جياور الذي الصغري البلد ، تونس جند ، الدولية األصول حبسب السياحة تعرف اليت العربية الدول بني ومن

 السياسي اإلستقرار وشبه شواطئها مجال من تونس حتوزها اليت واحملفزات للعوامل راجع وذلك ماليني، عشر من أقل سكاين بتعداد
 التونسي للمواطن السياحية العقلية على فضال تتطور فتئت ما اليت العاملة واليد املتطورة ، والكبرية الكثرية اخلدماتية واملرافق واألمين

 اليت السياحة وزارة تونس يف السياحة قطاع على ويشرف الصعبة، للعملة ومهم حقيقي دخل مصدر تونس يف السياحة وتعد .

 للسياحة الوطين الديوان يقوم فيما ، له العريضة اخلطوط وضع خالل من له والتخطيط السياحي النشاط وتنظيم وجيهت على تسهر

 السياحي القطاع وتطوير ترقية على العمل على زيادة ، بالسياحة املكلفة الوزارة قبل من له خيطط وما يسطره ما بتنفيذ التونسي

 xix . السياحية األنشطة ومراقبة وتنظيم

 المقومات الطبيعية. أوال

I. يبلغ  ساحلي شريط على املتوسط األبيض الشمال البحر من حيدها اإلفريقي، الشمال يف اجلزائر تقع :الجزائر 
 اجلزائر تعد مايل، و و النيجر وجنوبا الغربية، الصحراء و موريتانيا و من املغرب كل غربا و ليبيا، و تونس شرقا وكم، 1200

 وعدد xx. 2كم  2.381.471مساحة  على ترتبع إذ السودان، بعد املساحة حيث من اإلفريقية يف القارة انالبلد أكرب ثاين
ويف اجلزائر منطقتني (. 5102لالحصاءات  الوطين الديوان إحصائيات حسب)نسمة  مليونمليون نسمة  39 سكاهنا يفوق

 :xxiمتميزتني عن بعضهما بعًضا، مها
تلية واملناطق السهلية، وهي مناطق عريضة أكثر منها طويلة، وهي تضم أخصب األراضي، وتضم املناطق ال :منطقة الشمال -أ 

وحتتوي السهول واجلبال كالونشريس، القبائل، تلمسان، وجبال األطلس الصحراوي اليت تتكون بدورها من جبال القصور، العمورية، 
ا وآخر قاري، هذا ما جيعل الشتاء بارًدا قارًصا، والصيف حارًا و كما يتصف املناخ اجلزائري باملتوسط أساسً . أوالد نايل، و أخريبان

 .جافًا
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، وتبلغ ذروهتا يف 81ºويشمل املنطقة الساحلية من الشرق إىل الغرب، بدرجات حرارة سنوية متوسطة تقدر بـ  :املناخ املتوسط -
 .ة والرطوبة، وعليه املناخ يف هذه املنطقة يتميز باحلرار 03ºخالل شهر جويلية وأوت إىل 

وحيتوي منطقة اهلضاب العليا، ويتميز بفصل بارد طويل ورطب أحيانًا، إذ يستمر من شهر أكتوبر إىل  شهر  :املناخ الشبه احلار -
 .ماي

اهلضاب األرضية، وتسمى باحلمادة والدروع، والثانية ترتكز يف : هلا ثالثة صفات رئيسية، هي :منطقة الجنوب الصحراوي -ب 
والثالثة طبيعة اهلقار، واليت توجد هبا أعلى قمة باجلزائر، وهي . لعرق الغريب الكبري، والعرق الشرقي الكبري، وعرق شاشا: العروق وهي

ملم يف السنة، وحبرارة شديدة يف  033مرتًا ، وميتاز مناخ منطقة الصحراء بقلة كمية األمطار اليت ال تزيد عن  0330بـ " هتاة"قمة 
يل، ويسودها املناخ اجلاف الذي يتميز مبوسم حار طويل ميتد من شهر ماي إىل سبتمرب، بدرجات حرارة النهار ومنخفضة يف الل

 .، وبقية األشهر تتميز مبناخ متوسط احلرارة، أما الغطاء النبايت فهو متكون أساًسا من واحات النخيل00ºو  03ºترتاوح بني 
 :     xxiiاملعطيات اجلغرافيةمناطق سياحية يف اجلزائر تبًعا لتنوع  30وميكن حصر 

كلم، وبعدد كبري   8033وتتميز هذه املنطقة بطول شواطئها  :منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمايل .1
 . من املواقع األثرية، واليت تعود إىل عهد الرومان والعرب املسلمني، وآثار تعود إىل عصور ما قبل التاريخ

مرتًا، كما جند جبال األوراس،  0031بـ " اللة جدجية"واليت توجد هبا أكرب قمة جبلية يف الشمال  :منطقة السلسلة األطلسية .2
التزحلق، )الونشريس، وسلسلة جبال موازية للساحل تتميز بإمكانيات كبرية لتنمية أنواع سياحية عديدة، كالنشاطات الرياضية الشتوية 

 ...(.التسلق، الصيد
 .يت تتميز مبناخها القاري، ومبواقعها األثرية، وبضاعتها احلرفية والتقليدية املتنوعةوال :منطقة اهلضاب العليا .3
وهي املناطق الواقعة بني اهلضاب العليا والصحراء الكربى، واليت ميكن فيها تنمية السياحة املناخية،  :منطقة األطلس الصحراوي .4

 .اخل...املعدنية، الصيد
باعتدال درجات احلرارة، فهي أقل درجة من الصحراء الكربى، وهبا ترتكز الواحات بنخيلها واليت تتميز  :منطقة واحات الصحراء .5

 .وحبرياهتا، وفيها عّدة صناعات تقليدية
، وتتميز باملساحات الشاسعة، واجلبال (اهلقار، التاسيلي) وهي املنطقة املعروفة باجلنوب الكبري  :منطقة الصحراء الكربى .6

تدلة طوال فصول السنة، واليت تشكل مصدرًا هاًما للسياحة الشتوية، بفضل تنوع املناطق السياحية واملناخ يف الشاخمة، وباحلرارة املع
اجلزائر، األمر الذي يساعد على تنمية أنواع عديدة من السياحة، وهو ما يساعد كذلك على عدم تركز النشاط السياحي خالل فرتة 

 (.القضاء على املومسية)السياحي خالل كل فصول السنة  زمنية حمددة، ويؤدي على استمرارية النشاط

II. إسرتاتيجي موقع تونس تتبوأ  -مرة 14 بـ اجلزائر من أصغر - 1كلم 162155 بـ املقدرة الصغري املساحة رغم: تونس 

 بيضاأل البحر الشمال من حيدها طارق، جبل ومضيق السويس قناة تتوسط أهنا أي األفريقي، الساحل منتصف يف تقع فهي

 تسر خالبة طبيعية ومقومات مناظر على إحتوائها على زيادة وليبيا، اجلزائر اجلنوب ومن اجلزائر وغربا ليبيا الشرق ومن املتوسط

 احلمامات، طربقة، تونس، العاصمة جند تونس، يف السياحية املدن أهم ومن والسهول والرمال والشاطئ البحر ففيها السياح

 فشمسها خاصة مكانة أمهية إعطائها يف رئيسة بدرجة ومناخها تونس موقع فقد أسهم . إخل ...جربة ،املهدية سوسة، القريوان،

 .xxiiiسياحي جذب نقطة منها جعل ذلك كل املتنوعة، أرضها وطبيعة املعتدل املتوسطي وطقسها السنة طول على املشرقة
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 :المقومات الحضارية والتاريخية والدينية. ثانيا

I. على حيا وشاهدا اإلنسانية للحضارة مهدا جعلتها اجلزائر تنفرد هبا اليت املتنوعة احلضارية و التارخيية املاملع إن :الجزائر 
 عراقة على تشهد اجلزائر يف املوجودة التارخيية والوثائق واملتاحف األثرية فمعامل واإلفريقي، املتوسطي اإلسالمي، للفضاء انتمائها
 التاريخ، على نفسها فرضت اإلسالمية، اليت وأخريا والرومانية البيزنطية إىل الفينفية إىل ألمازيغيةا من املتعاقبة، احلضارات وعظمة

موزعة على  وزارة الثقافةموقعا مصنفا وحمميّا حسب  624صنفت اجلزائر  5101يف ، و xxivببجاية محادة بين قلعة عليها والشاهد
 : xxvالتارخيي العاملي الرتاث قائمة ضمن أثرية مناطق اليونسكو سبعة منظمة صنفت وقد .والية 64

 بباتنة تقع وهي م 100 عام ترجان اإلمرباطور طرف من إنشاؤها مت: تيمقاد . 
 العتيقة الرومانية املدن من وهي: تيبازة . 
 باجلزائر الرومانية املدن أقدم من وهي بسطيف تقع وهي :جميلة . 
 يف البشرية احلياة وتطور احليوانات وهجرة املناخ والتحت تعكس لوحة  15000من  اكثر على وحتتوي: الطاسيلي 

 امليالد قبل سنة 6000 خالل الصحراء
 احلمادية للدولة عاصمة وكانت م 1007سنة تأسست اإلسالمية املدن من وهي باملسيلة ببشارة تقع: حماد بني قلعة  
 اإلباضيني طرف من انشأ: ميزاب قصر . 
 إسالمية مدينة وهي بالعاصمة توجد :القصبة 

II. الدولة، مما هذه اهب مرت اليت اإلنسانية احلضارات خمتلف و البالد تاريخ تعكس أثرية، مناطق عدة على تونس تتوفر: تونس 

 و العرب الوندال، البيزنطيون، الرومان، القرطاجيون، :التالية احلضارات تونس عرفت قد و .السياحية مواقعها غىن و تنوع إىل أدى
 :منها أخرى، سياحية مواقع حتوي البالد، كما يف التارخيية املدن أهم قرطاج ومدينة العاصمة لتونس القدمية املدينة ربتعت كما األتراك،

 . مدينة جربة و احلمامات مدينة بوسعيدة، سيدي قرية

 تونس في السياحي الجذب عناصر :20الجدول رقم 
 نقاط  جذب مناطق

 ترفيهية سياحة ، اجلديدة السياحية املنطقة فخمة، فنادق رومانية، آثار قية،فيني معامل شعبية، أسواق العاصمة تونس
 صحراوية مناطق و سياحية رحالت أسواق، و مطاعم الغولف، مالعب توزر
 متميزة مساجد و فريدة عمارة مطاعم، و فاخرة فنادق األسطورة، اجلزيرة جربة

 حدائق و خضراء مساحات ممتازة، فنادق شامخ، سور القلعة، المنستير
 السجاد صناعة و زمعة أيب مقام أسواق، القدمي، القريوان سور القريوان، جامع القيروان
 الكبري اجلامع مهرجانات البحر، على املطلة القلعة حمالت، مطاعم، فنادق، سوسة

 حبرية ثروة ثقافية، و أثرية مناطق متاحف، مطاعم، فنادق، نابل الحمامات
 تقليدية صناعات سكنية، جممعات فنادق، سياحية، مرافق و نشآتم ياسمين مامات

 متاحف و الغوص رياضة األشجار، كثيفة اهتبغابا متنوعة جبال طبرقة
امللتقى الوطين األول ، المغرب ، تونس الجزائر، حالة ، إفريقيا شمال دول في السياحة قطاع لواقع مقارنة دراسةحممد،  نبيل، تقرورت بوفليح: املصدر

 ، معهد العلوم االقتصادية، باملركز اجلامعي آكلي حمند أوحلاج بالبويرة8070ماي  78و 77واقع وأفاق، يومي : السياحة يف اجلزائر: حول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%29
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 :المقومات المادية. ثالثا

I. الجزائر: 

 شبكات فكثافة واملوانئ، راتواملطا الطرق بشبكات اخلاصة املنجزات يف وجتسيده بالنقل االهتمام مت لقد :النقل 
. للنقل القاعدية املنشآت ونفصل املناطق خمتلف يف السياحة لتشجيع تشكل عامل اجلزائر يف احملققة والربية اجلوية البحرية، الطرق

 يربط والذي غرب شرق السيار الطريق أنشئت مرت، كما كيلو 90000 من أكثر طوهلا تبلغ الطرقات شبكةفهي متلك 
 تبقى ذلك رغم لكن .كم 1216 مسافة يبلغ والذي الوطن جهات بني لتسهيل احلركة واملغرب تونس من كل عم حدودها

 أكثر جمهودات بذل إىل حتتاج اليت باملناطق الصحراوية يتعلق فيما خاصة للوطن الكلية باملساحة مقارنة ضعيفة الشبكة هذه
 السكك كثافة حيث من اإلفريقية الدول أهم من مع بعضها البعض تعد املدن أهم اليت تربط الحديدية السكة شبكة. لتطويرها
خاص،  أو جهوي داخلي الباقي و دويل مطار 12 منها مطار 55 يوجدالجوي  النقلأما . كم 6511يبلغ  اليت و احلديدية

 01بحري حوايل ال األسطول يتضمن ميناء كما 17 يتواجد كلم 1200 البالغ اجلزائري الساحل طول على البحري النقلو
 .xxviسفن لنقل املسافرين 6سفينة بينها 
 األسواق على االنفتاح على ارتكزت واليت اجلزائر اعتمدهتا اليت الكربى االقتصادية التحوالت أدت :االتصاالت 

 اهلاتف رفهع الذي الكبري التطور خالل من االتصاالت إىل ثورة أدى ما والالسلكية السلكية االتصاالت قطاع حترير إىل الدولة
 عدد وازدياد املنافسة زيادة إىل أدى مما( موبيليس، جيزي وأوريدوو)شركات لالتصال  3املتعامل من خالل  إىل فاإلضافة احملمول

 xxvii .اهلاتف مستعملي
 ة متثل الطاقة الفندقية للوحدات الفندقية وكل املؤسسات املعدة الستقبال السياح القادمني اىل الدول :الطاقة الفندقية

خالل فرتة . السياحية املضيفة، وتعد الطاقة الفندقية احد املؤشرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم هذا القطاع يف بلد معني
سرير  2055حوايل  0045االحتالل حتظى اال بقدر ما خيدم املستوطنني االوروبني يف اجلزائر، ولذا مل يتجاوز عدد االسرة سنة 

وبعد االستقالل اعتمدت اجلزائر يف توجيه سياستها االقتصادية على املخططات التنموية متتالية، واجلدول . ربىموزعني على املدن الك
 .5100اىل  5111املوايل يوضح الطاقة الفندقية على مدى السنوات 

 (0322الى  0333)الطاقة االيوائية للجزائر خالل الفترة : 30الجدول رقم 
 2211 2212 2222 2222 2222 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2222 السنوات

عدد 

 االسرة
71021 77586 18571 11416 28064 28202 24279 25000 25217 27626 98611 28161 

 4942 4942 5455 5455 5455 5455 4590 4590 4959 4268 4507 4704 نجوم 5

 6150 6570 6950 6146 6146 6146 6626 6626 6151 6598 6721 6888 نجوم 4

 76720 76090 77100 77707 77885 77885 74201 74251 74140 74759 79818 87670 نجوم 3

 2010 2010 7044 5246 5246 5246 5200 5475 5484 5454 4228 5579 نجوم 2

 6204 6204 8612 8612 8612 8612 8675 8675 4878 8024 8576 8547 نجوم 1

بدون 

 نجمة
89297 68776 47947 44627 57414 56000 57885 57657 57257 57257 52925 52925 

 www.ons.dz: الديوان الوطين لالحصائيات اجلزائري، على املوقع: مصدر

http://www.ons.dz/
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 5100سنة  45636اىل  5111سنة  46146من  بذلك منتقلة تطورا اجلزائر يف (عدد األسرة)الطاقة الفندقية  عرفت
، فبالرغم من هذا التطور يف اجملموع الكلي لعدد االسرة (نسبة ال تعترب جيدة باملقارنة وامكانيات اجلزائر) %5333بنسبة  أي ارتفاع

جنوم فقد بقيت يف نفس عدد الفنادق خالل عدد من السنوات  3الكلية غري أهنا تتطور بنسب ضئيلة جدا خاصة الفنادق ذات 
حسب اجلدول أن توزيع كما نالحظ . سرير 2622بقيت نفس عدد االسرة  6002اىل  6002فمثال خالل االربع سنوات 

من امجايل  %63,2الطاقات حسب الدرجات متركز يف الدرجة السادسة، اي الفنادق الغري مصنفة استحوذت على النسبة االكرب 
 .,,60سنة  %5,,3، ليصل اىل نسبة 6000طاقات االيواء سنة 

 
II. ميكن  ,,60اىل  6000ستيعابية للفنادق املصنفة مبعيار عدد األسرة يف تونس خالل الفرتة ان تطور الطاقات اال: تونس

 :توضيحها يف اجلدول املوايل

 (0322الى  0333)الطاقة االيوائية لتونس خالل الفترة : 30الجدول رقم 
 2211 2212 2222 2222 2222 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2222 سنوات

عدد 

 االسرة
197453 205605 214319 222018 226153 229837 231838 235727 238495 239900 / 606500 

 / / 28709 / 28955 29158 28128 25724 / 24200 21200 80700 نجوم 5

 / / 77138 / 79216 78955 76098 74774 / 62600 55900 51200 نجوم 4

 / / 85379 / 73438 77126 77149 78149 / 78200 77400 77000 نجوم 3

 / / 22609 / 18895 20655 22477 21771 / 22600 22400 22600 نجوم 2

 / / 5249 / 2879 2989 2885 2987 / 3000 3000 3000 نجوم 1

بدون 

 نجمة
23600 25700 21700 / 806405 807161 802226 806626 / 20816 / / 

 من اجناز الباحثتني بناء على احصائيات خمتلفة: املصدر

سرير سنة  197453سرير فقد انتقل من  02063,نالحظ من خالل اجلدول رقم ارتفاع حمسوس يف عدد األسرة حبوايل 
، وهذا دليل على االهتمام الكبري من قبالملعنيني هبذا القطاع بزيادة طاقات االيوائية مبا 8077سرير سنة  606500اىل  8000

 . تسعينات جزء كبري من االستثمارات لصيانة وجتديد الفنادقيتماشى والطلب عليها حيث خصصت منذ هناية ال
كما تعترب طاقة االيوائية لتونس كبرية مقارنة حبجمها ومقوماهتا عكس اجلزائر اليت وبالرغم باملقومات كبرية خاصة الطبيعية 

ها املادية غري أهنا أمهلت متاما هذا القطاع والتارخيية واالثار من جهة ومن جهة أخرى حجم التدفقات الكبرية اليرادات البرتول وامكانت

سرير لنفس السنة أي  606500سرير أما تونس كانت طاقتها  45636كانت   8077اهلام جدا فقد كانت طاقتها االيوائية سنة 
 (.حوايل أربعة أضعاف من الطاقة االيوائية للجزائر)
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 واقع الطلب في الجزائر وتونس: المحور الثالث

 أعداد دراسة خالل من وذلك التسويقية الدراسة عناصر أهم من املستقبلي حجمه وتقدير السياحي طلبال دراسة تعد
 االقتصادية املؤشرات من واألجانب العرب من السياح عدد ويعد. السياحية الليايل يف مبيت من يقضونه وما وحتليلها السياح
 رغبة على كذلك وتدل املقصود البلد يف الرتوحيية والنشاطات حيةالسيا احلركة نشاط على وداللة مؤشرًا تعطي واليت املهمة

 .xxviiiمتنوعة ألسباب غريه دون البلد هلذا وتفضيلهم القادمني
 األسواق من أكان إليها، سواء الوافدين السائحني أعداد زيادة إىل السياحية التنمية سياسات خالل من الدول اذ تسعى

 دة، فبالنسبة لألسواق التقليدية وقصد توسيع الطلب هبا حنو البلد جيب عرض منتجاتجدي أسواق فتح خالل من أو التقليدية
 األسواق خمتلف إىل السياحية للدولة التسويقية النشاطات مد خالل من جديدة فيتم أسواق فتح عن جديدة، أما سياحية

 الشكل املوايل يبني عدد السياح لكل من اجلزائر وتونس .xxixاجلديدة السياحية

 يوضح عدد السياح في كل من الجزائر وتونس: 30كل رقم الش

 
 10من اعداد الباحثة من خالل امللحق رقم : املصدر

، غري أن هذه الزيادة ضعيفة 8074نالحظ تزايد يف عدد السياح الوافدين من عام اىل آخر عدا العام  08من الشكل رقم 
لكن . سائح 8607000حوايل  8074سائح ووصل سنة  867000حبوايل  8000جدا ومتذبذبة، فقد كان عدد السياح سنة 

مرات، فبالرغم من تذبذب يف عدد السياح  3باملقارنة مع تونس فعدد السياح املتدفقة اىل تونس كانت كبرية فهي مضاعفة أكثر من 
ائر فكانت التدفقات حوايل مليون دوالر أما اجلز  8745حوايل  8070غري ان تدفقاهتا كبرية فقد وصلت االيرادات السياحية سنة 

 (.,انظر للملحق رقم )مليون دوالر فقط  400
وبذلك فهذا راجع كون العروض السياحية اليت تقدمها تونس كانت مغرية جدا للسياح عكس اجلزائر فبالرغم من اجملهودات 

 :اليت حاولت اجلزائر غري اهنا ليست كافية وهذا ما يوضحه اجلدول التالية
 ترتيب دول شمال افريقيا وفقا لمؤشر تنافسية قطاع األسفار والسياحة : 20الجدول رقم 
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 0222و  0222حسب تقرير 
 2211 2215 

 التنقيط العام الرتتيب العاملي التنقيط العام الرتتيب العاملي الدول
 3.54 22 ,493 42 تونس

 3.49 23 3926 25 مصر

 3.81 62 3923 22 المغرب

 2.29 123 3932 113 الجزائر

 / / 3925 124 ليبيا

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, World Economic Forum, p19 -:  Source 

- The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic Forum, p 18 
1السياحة و األسفار لقطاع التنافسية القدرةحسب تقرير 

 دول ضمن الرابعة املرتبة يف اجلزائر جاءتظ أن نالح 2011 لسنة 

 عاملي برتتيب إفريقيا مشال يف األوىل املرتبة حنو دفعها يف تونس حققته الذي األداء ملستوى الفضل كان بينما اإلفريقي، الشمال

 اجلزائر بعد الوحيدة الدولة ليبيا لتكون عامليا، 78و 75 املرتبة يف واملغرب مصر من بكل متبوعة عامليا، 47 املركز يف ترتبع جعلها

 . عاملي 124 مبركزها
وحسب التقرير فقد كان االسوء بالنسبة للدول مشال افريقيا فنالحظ تراجع مجيع الدول يف الرتتيب  8075غري أن سنة 

الربيع العريب الذي اجتاح هذه بسبب ( إال املغرب فقد تقدم يف الرتتيب العاملي ودول مشال افريقبا)العاملي يف قطاع السياحة واالسفار 
على التوايل، لكن وبالرغم من ذلك فقد  786و  19إذ تراجع ترتيب تونس واجلزائر للمرتبة . الدول اال املغرب واجلزائر وخملفاته

 لتنقيطالرتتيب وا 05رقم  اجلدول ويعرض. فمزالت تونس تتمتع خباصية جاذبة للسياح عكس اجلزائر بالرغم من تدهور االمن بتونس

  2011 لسنة القطاع لتنافسية الكلي للمؤشر املكونة اجلزئية املؤشرات مجيع خالل اجلزائر وتونس من عليه كل حصلت الذي
 السياحة و األسفار قطاع تنافسية لمؤشر المكونة الجزئية المؤشرات ضمن الجزائر وتونس ترتيب: 25الجدول رقم 

 2211 تقرير حسب
 تونس الجزائر 

 الترتيب ـرالمؤشـــ
 العام

 التنقيط
 العام

 الترتيب
 العام

 التنقيط
 العام

 4.39 42 3.37 113 مؤشر التنافسية لقطاع األسفار والسياحة

I. 5.17 31 3.87 112 مؤشر االطار التنظيمي والتشريعي 

 5.01 23 3.68 118 السياسات واألنظمة المعمول بها للقطاع .1

                                                           
صدر  1  جمال يف الدولية املنظمات من العديد مع بالتعاون اإلقتصادي العاملي املنتدى عن ، 2011 لسنة السياحة و األسفار لقطاع التنافسية القدرة تقرير 

ةاملتعلق واإلحصاءات البيانات هلا  التصدي القطاع وكيفية هذا يف العامل لدول التنافسية بالقدرة املتعلقة القضايا على التعرف هبدف والسياحة بقطاع السفر 
.مؤشرا 14 على دولة 139  البالغ عددها و املشاركة، الدول يف  
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 5.31 18 4.0 120 بيئة قطاع السياحة والسفر .2

 5.11 56 4.38 95 األمن واألمان .3

 4.41 79 4.21 84 الصحة  والنظافة العامة .4

 6.02 8 3.07 130 األولوية المتبعة في القطاع .5

II. 4.05 54 2.89 110 مؤشر بيئة االعمال والبنية التحتية 

 2.17 65 2.44 103 النقل الجوي .6

 4.24 48 2.96 105 النقل البري .2

 4.48 51 1.72 122 البيئة السياحة .2

 3.05 76 2.30 107 قطاعالبيئة تكنولوجيامعلومات في  .2

 5.30 9 5.0 35 تنافسية األسعارفي قطاع السياحة .12

III.3.94 59 3.35 116 مؤشر موارد بشرية، طبيعية وثقافية 

 5.39 27 4.62 91 الموارد البشرية .11

 5.30 19 3.98 128 فهم السياحة الوطنية .12

 2.64 95 2.59 99 الموارد الطبيعية .13

 2.44 69 2.21 72 الموارد الثقافية .14

33 –p p 28  ,Op. Cit, :The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 Source 

كانت افضل من لتونس   لتنافسية السياحية الكلي للمؤشر املكونة اجلزئيةنالحظ أن مجيع نقاط املؤشرات  05من اجلدول رقم 
حىت بالنسبة ملؤشر . سياحية غري وجهة جيعلها مما السياحي، للقطاع اجملاالت الداعمة أغلب يف متأخرة تزال ال اجلزائر أناجلزائر، أي 

 .املوارد الطبيعية وذلك بسبب امهال اجلزئر هلذا املورد

 كبري ضعف تعاين أهنا يوحي 112 مركزها فإن اجلزائر يف القطاع يسود الذي والتشريعي التنظيمي اإلطار مؤشر فبخصوص

 التشريعية واألطر السياسات يف تلك النظر إعادة عليها يستوجب مما منها، املأمول ال تليب واليت هبا، املعمول السياحية يف السياسات

 .التنافسي األداء حتسني بغية

 عاراألس ومستوى اجلوي الداخلية، النقل شبكة توسع و التقرير، إليه يشري الذي الربي النقل شبكات يف التحسن ورغم

 والعملية القطاع عصب تعترب واليت اجلزائرية التحتية البىن و بيئة األعمال ضعف خيفي مل التقرير أن إال  اجلزائرية الوجهة يف التنافسية

 .ذلك على دليل خري  110 ومركزها السياحية،

 ضمن املتأخرة املراتب من أن تنجو للجزائر العاملي الطابع ذات اجلزائرية والثقافية الطبيعية للموارد املتقدمة املراتب تشفع مل و

 ملؤهالهتا تثمينها وعدم اجلزائر يف للسياحة احلالية النظرة ظل يف 116 يف املركز قبعت حيث والثقافية ، الطبيعية البشرية، املوارد مؤشر

 الدول عن البعد كل بعيدة ىتبق فهي اجلزائر، تعانيه الذي اخلطري الوضع يوضح ما هو عاملية، و جذب نقاط لتصبح السياحية
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 خالل من يكون أن شرط واإلنفتاح عليها، فلسفتها واعتماد املهنة بأخالقيات األخذ عليها جيب لذا السياحية، والوجهات

 . اإلنفتاح هذا جيرها أن ميكن اليت واملساوئ األخطاء يف الوقوع دون حتول ومنضبطة، منظمة إسرتاتيجيات
 السلطات على يستوجب ما للغاية سيئا ،2011لسنة  التنافسية لتقرير وفقا اجلزائر يف للسياحة العام الوضع يبقى وعموما

 مصدر يكون أن ميكن الذي اجلزائر يف السياحي والنهوض بالقطاع الوضع، هذا لتحسني الكفيلة السبل عن البحث املعنية واهليئات

.اجلزائرية للدولة إضايف دخل
 xxx 

 املكونة اجلزئية املؤشرات مجيع خالل اجلزائر وتونس من عليه كل حصلت الذي الرتتيب والتنقيطثل أما اجلدول املوايل فهي مت

2السياحة و األسفار لقطاع التنافسية القطاع حسب تقرير القدرة لتنافسية الكلي للمؤشر
 8075لسنة   

 حسب والسياحة األسفار قطاع فسيةتنا لمؤشر المكونة الجزئية المؤشرات ضمن الجزائر وتونس ترتيب: 26الجدول رقم 

 2215تقرير 
 تونس الجزائر 

 الترتيب المؤشـــر
 العام

 التنقيط
 العام

 الترتيب
 العام

 التنقيط
 العام

 3.54 22 2.29 123 مؤشر التنافسية لقطاع األسفار والسياحة

I. 4.54 75 4.15 22 مؤشر تمكين المحافظة البيئة 

 4.42 71 3.78 121 بيئة قطاع السياحة والسفر .1

 4.86 98 4.90 95 األمن واألمان .2

 5.16 76 4.97 84 الصحة والنظافة العامة .3

 4.31 87 4.04 109 الموارد البشرية وسوق العمل .4

 3.94 76 3.09 105 معلومات في القطاع بيئة تكنولوجيا .5

II. 4.28 50 3.32 135 مؤشرالسياسات وتمكين شروط السياحية 

 4.91 44 3.51 113 البيئة المستدامة .6

 2.38 103 2.74 139 األولوية المتبعة في القطاع .2

 5.61 7 1.51 137 االنفتاح الدولي .2

 4.22 59 5.50 10 تنافسية األسعارفي قطاع السياحة .2

III. 3.36 76 2.19 133 مؤشر البنية التحتية 

 2.53 77 1.98 113 النقل الجوي .12

 3.02 94 2.56 121 النقل البري .11

 4.54 61 2.03 138 سياحةلل خدمات البنية التحتية .12

                                                           
صدر  2 يقوم الذي  ، 8075 لسنة السياحة و األسفار لقطاع التنافسية القدرة تقرير  نيفبتص  .منفصل مؤشر 14 ضمن دولة 141   
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IV. 1.97 99 2.40 90 مؤشر موارد بشرية، طبيعية وثقافية 

 2.36 105 2.04 127 الموارد الطبيعية .13

 1.58 70 2.05 50 ورحالت االعمال الموارد الثقافية .14

p328-, p72 Op. Cit: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015,  Source 

، فنالحظ حتسن طفيف 8077نالحظ تراجع يف معظم املؤشرات يف كال الدولتني مقارنة بسنة  07من خالل اجلدول رقم 
مؤشر البيئة لتكنولوجيا  -خدمات البنية التحتية للسياحة  -مؤشرات الصحة والنظافة العامة)خلمس مؤشرات وهي  الجزائريف 

فقد تراجعت كبري  تونسأما (.  قطاع السياحة والبيئة التكنولوجيةوتنافسية االسعار يف -األمن واألمان  -ملعلومات يف قطاع السياحة 
مؤشر  -خدمات البنية التحتية للسياحة  -مؤشر تنافسية األسعاريف قطاع السياحة : )مؤشرات وهي 4يف بعض املؤشرات ماعدا 

لكن تبقى تونس أكثر جاذيبة للسياح من (. الصحة والنظافة العامة -النقل اجلوي  -البيئة لتكنولوجيا ملعلومات يف قطاع السياحة 
 .اجلزائر

 :النتائج
 توزيع يف خلال وهناك جهة للطاقة االيوائية من اإلمجايل العدد حيث من السياحي يف اجلزائر العرض يف كبري قصور هناك .1

 .مقارنة بتونس اليت حتوي على عدد كبري من الطاقة االيوائية. أخرى جهة من العرض هذا
إمكاناهتا السياحية اهلائلة خاصة الطبيعية، وال تزال أيضا تونس  من بكثري اقل اجلزائر إىل القاصدين لسياحا عدد يزال ال .2

حققته يف  الذي األداء يف العديد من جماالت العرض السياحي بفضل مستوى. تستقطب عدد كبري من السياح أضعاف اجلزائر
 .جذهبم

تونس بفضل جمهودها يف هذا اجملال  بينما ،عامليا 124اإلفريقي واملرتبة  الالشم دول حققت اجلزائر املرتبة الرابعة ضمن .3
 .عامليا 47 املركز يف ترتبع جعلها عاملي برتتيب إفريقيا مشال يف األوىل املرتبة فقد احتلت وجمهودها

على التوايل سنة  786و 19تراجع يف مؤشر يف الرتتيب العاملي يف قطاع السياحة واالسفار لكل من تونس واجلزائر للمرتبة  .4
، بسبب االحداث اليت مرت هبا الدول العربية، لكن وبالرغم من على التوايل 124و 41املرتبة  8077بعدما كانت سنة  8075

 .ذلك فقد فمزالت تونس تتمتع خباصية جاذبة للسياح عكس اجلزائر بالرغم من تدهور االمن بتونس

 :التوصيات
أمهية و يف خمتلف التخصصات السياحية السيما يف جمال التسيري الفندقي لتحسني االداء رسكلة وتكوين العنصر البشري  .1

كما   .التعامل مع املؤسسات العاملية الكربى املتخصصة يف جمال التسيري االستفادة من جتارهبم وخرباهتم الرائدة وكسب معركة التنافسية
 متقدمة سياحية ثقافة متتلك اليت هي املتقدمة احلضارية البلدان نال املواطنني مجيع عند السياحية والثقافة الوعي نشر جيب

أمهية عصرنة ورفع مستوى التسيري الفندقي حسب ما نص عليه خمطط النوعية السياحية الذي يهدف اىل حتسني اخلدمات  .2
 .السياحية الوطنية وجعلها تتماشى واملقاييس املعمول هبا دوليا
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 من وذلك ونوًعا كًما السياحي تطوير العرض خالهلا من نستطيع السياحة جمال يف اضحةو  استثمارية خطة وضع على العمل .3

 .مجيع الواليات الوطن يف لالستثمارات العادل التوزيع خالل
 للتعريف الفضائية والقنوات واملقروء واملسموع املرئي اإلعالم وسائل من السياحي الرتويج وسائل من يلزم ما كل استخدام .4

 .سياحية هائلة إمكانات من حيتويه ملا اجلزائر يف لسياحيا باملعروض
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 :الهوامش

                                                           
i  ،77، ص 8006، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، -دراسة شرعية مقارنة–أحكام السياحة وآثارها هاشم بن حممد بن حسني ناقور 

ii 18 ص ،ريةدار املعرفة اجلامعية، اإلسكند،  1991،السياحة جغرافية ،احلريري موسى حممدي 
iii و السادس العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، -حالة الجزائر–مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية ، سعيدي حيىي 

 91 بغداد، ص، 8076، الثالثون
iv

 72هاشم بن حممد بن حسني ناقور، مرجع سابق، ص   
v
 :الوطين، على املوقع اإلقتصاد يف السياحي القطاع أمهية  

http://www.alg17.com/vb/threads/thread-2668, le : 20/08/2016 à 11 :42 
vi

 :، على املوقع4، ص السياحية التنمية في ودورها األساسية البنيةالقطابري،  علي سليمان  
http://www.abhatoo.net.ma, le : 20/08/2016 à 15 :38 

vii
، 07جملة الباحث، العدد )، السياحة وأثرها في التنمية االقتصادية العالمية حالة االقتصاد الجزائريجردات،  سليمان معراج، حممد هواري  

 88، ص (، ورقلة8004
viii

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -دراسة حالة الجزائر–ستدامة دور القطاع لسياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الم، بوعموشة محيدة  
 66، ص 8077/8078املاجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ختصص اقتصاد دويل والتنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس سطيف، 

ix
 : ع، سلسلة كتب االسرتاتيجية التسويقية، ص ، على املوق-العرض السياحي–التسويق السياحي   

www.makktaba.com/2012/01/book-tourism-supply-its-properties.html, le : 18/08/2016 à 19 :09 
x
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية والتجارية  ،-حالة الجزائر–التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي  مروان صحراوي،  

 .64، ص 8077/8078اخلدمات، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،  وعلوم التسيري ختصص تسريق
xi

 . 67، مرجع سابق، ص بوعموشة محيدة  
xii
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xiii
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www.makktaba.com/2012/01/book-tourism-demand-its-characteristics.html,le :18/08/2016 à 
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xv
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xvi
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xvii
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xviii 776  ص ،( 1999اجلزائر ، احلكمة دار) ،األول اجلزء االنجليز الرحالة عين في الجزائر ، ييبكر  اهلل عبد 

xix مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري -حالة الديوان الوطني للسياحة–دور التسويق في تطوير النشاط السياحي في الجزائر ، احلفيظ عبد مسكني ،
 16، ص 8009/8070يف العلوم التجارية ختصص تسويق، جامعة منتوري بقسنطسنة، 

xx مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التسيري ختصص نقود ومالية وبنوك، جامعة  واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورها،لقادر، ا عبد هدير
 .788، ص 8005/8007اجلزائر، 
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، معهد العلوم االقتصادية، باملركز اجلامعي آكلي حمند أوحلاج بالبويرة8070ماي  78و 77يومي   

xxii ،888، شلف، ص8004، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائرخالد كواش. 
xxiii مذكرة مقدمة لنيل شهادة -حالة الديوان الوطني للسياحة–في تطوير النشاط السياحي في الجزائر دور التسويق ، احلفيظ عبد مسكني ،

 14، ص 8009/8070املاجستري يف العلوم التجارية ختصص تسويق، جامعة منتوري بقسنطسنة، 
xxiv 784القادر، مرجع سابق، ص  عبد هدير 
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xxv الجزائر في السياحي القطاع مؤسسات وفعالية أداء دراسة"الجزائر  في المستدامة السياحية التنميةشخشاخ،  الشريف مرازقة، حممد عيسى"، 

جامعة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 8070مارس  70 09املستدامة، يومي  التنمية يف ودورها السياحة اقتصاديات: امللتقى الدويل األول حول
 حممد خيضر بسكرة

xxvi مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ادارة االعمال ختصص احة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائردور السي، مساعيين نسيبة ،
 . 51ص  55، ص 8076/8074اسرتاتيجية، جامعة وهران، 

xxvii 777، مرجع سابق، ص بوعموشة محيدة . 
xxviii العراق، 04 العدد ،70اجمللد  األساسية، الرتبية كلية أحباث ، جملةةالعراق دراسة تحليلي في السياحي والطلب العرض واقعمحد،  ابراهيم سعد ،

 . 476ص 
xxix مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري ختصص تسيري -حالة الجزائر–األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة ، عيساين عامر ،

 . 881، ص 8009/8070املؤسسات، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
xxx  ،745، ص  مرجع سابقمروان صحراوي  

 
 :المالحق

 السنوات
(ألف سائح)عدد السياح  مليون )االيرادات السياحية  

(دوالر  

 تونس الجزائر تونس الجزائر

2000 867  5170  102 1683 

2001 907 3.92% 5387 4.20% 100 
 

2002 922 9.66% 5064 -6.00% 111 1523 

2003 7777 18.02% 5114 0.99% 112 1573 

2004 7864 5.83% 5998 17.29% 178.5 1970 

2005 7446 16.94% 6378 6.34% 184.5 2143 

2006 7762 13.51% 6550 2.70% 215.3 2275 

2007 7140 6.23% 6762 3.24% 218.9 2575 

2008 7118 1.84% 7049 4.24% 300 2953 

2009 1912 7.90% 6901 -2.10% 330 2773 

2010 2071 8.32% 7906 0.03% 400 2645 

2011 2395 15.64% 4125 -30.68% / 1914 

2012 2634 9.98% 5950 24.35% / 2227 

2013 2733 3.76% 7879 5.36% / 2191 

2014 2301 -15.81% 7079 -3.19% / 2359 
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